Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
Gazdasági Bizottsága
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel.: 88/592-660 Pf.: 76. Fax: 88/592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Gazdasági Bizottságának 2016. április 25-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy:

Behajthatatlanná vált önkormányzati követelés leírása

Előterjesztő:

Talabér Márta polgármester

Előkészítő:

Szabó Mónika pénzügyi irodavezető
Dr. Horváth Klaudia ügyvéd

A határozattervezet törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Gazdasági bizottság!
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Támogatási Programjáról szóló 11/2008.
(III.21.) önkormányzati rendelete, valamint a 205/2009. (VI.25.) képviselő-testületi határozat alapján
3.000.000,- Ft munkahely teremtési célú, vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Fitt-Net 2001. Bt.,
mint kedvezményezett részére. A támogatási szerződésben a kedvezményezett vállalta a támogatás
felhasználásának önkormányzat részéről történő ellenőrzését, valamint a támogatás felhasználásáról
szóló részletes beszámoló elkészítését. A Fitt-Net 2001. Bt,. a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségének szerződésből fakadó elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, így
szerződésszegést követett el. Az Önkormányzat a szerződés alapján a Fitt-Net 2001 Bt.-t felszólította
az elszámolási kötelezettsége teljesítésére 30 napon belül, majd annak eredménytelen eltelte után a
támogatási összeg visszafizetésére 30 napon belül. A Fitt-Net 2001. Bt. a fizetési felszólításra nem
reagált, a szerződés alapján az Önkormányzat azonnali beszedései megbízást nyújtott be a cég ellen,
melyet a cég bankszámlájának megszűnése okán a számlavezető hitelintézet visszautasított.
Várpalota Város Önkormányzata a Fitt-Net 2001 Bt.-vel szemben peres eljárást kezdeményezett. A
Veszprémi Városi Bíróság 2011. november 22. napján bírósági meghagyást bocsátott ki, melyben
kötelezte az alpereseket egyetemlegesen 3.000.000,- Ft és kamatainak, továbbá 187.500,- Ft
perköltségnek a megfizetésére az Önkormányzat részére, valamint a Magyar Állam javára 180.000,- Ft
illeték megfizetésére. A bírósági meghagyás 2012. január 4. napján jogerőre emelkedett, alperesek
fizetési kötelezettsége 2012. január 19-től állt fenn.
A Bt. ellen végelszámolási eljárás volt folyamatban, a társaságot 2014. május 31. napján hivatalból
törölték a cégnyilvántartásból.
Figyelemmel arra, hogy az alpereseket egyetemlegesen kötelezte a bíróság a tartozás megfizetésére, a
Bt. beltagjával, Bogdán Sándorral szemben végrehajtási eljárást kezdeményezett az Önkormányzat
2012. november 13-án. A kötelezettel szemben megkeresések kerültek kiadásra annak megállapítása
végett, hogy az adós munkaviszonnyal, illetve bankszámlával rendelkezik-e. Több inkasszó
kibocsátását kezdeményezte az ügyvédi iroda, azonban fedezethiány miatt a behajtás eredménytelen
volt, a munkabérből történő letiltás sem vezetet eredményre.
2016. február 19-én Dr. Horváth Klaudia ügyvéd Várpalota Város Önkormányzatának képviseletében
eljárva kérte az ügyben eljáró végrehajtót behajthatatlansági nyilatkozat kiállítására figyelemmel arra,
hogy a megindított végrehajtási eljárás eredménnyel nem járt, az adós részéről teljesítés nem történt,
eredményesség a végrehajtó részéről nem várható. A Dr. Deák és Társa Végrehajtó Iroda által 2016.
április 7-én a végrehajtási ügyben készült jegyzőkönyv alapján a követelés behajthatatlan.
A fenti tények, az ügyben az Önkormányzat nevében eljáró Dr. Horváth Klaudia ügyvédnő és Kiss
Mária könyvvizsgáló állásfoglalása alapján a behajthatatlanság ténye Fitt-Net 2001. Bt. és Bogdán
Sándor tartozásával kapcsolatban fennáll.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4) bekezdés 10. pontja szerint: behajthatatlan követelés
az a követelés,
a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést
csak részben fedezi (amennyiben a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és a végrehajtást
szüneteltetik, az óvatosság elvéből következően a behajthatatlanság - nemleges foglalási jegyzőkönyv
alapján - vélelmezhető),
A fenti követelést 2016. április 25-i nappal kell a nyilvántartásból kivezetni a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 65. § (7) bekezdése alapján: a mérlegben behajthatatlan követelést nem lehet kimutatni.
A részben vagy egészében behajthatatlan követelést legkésőbb a mérlegkészítéskor - a mérlegkészítés
időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - az üzleti év hitelezési veszteségeként le kell
írni.

Várpalota Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
42/1997. (XI. 05.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 6. § (7) bekezdése alapján
a költségvetési törvényben meghatározott értékhatár (2016. évben 100e Ft) feletti, az Önkormányzatot
és Intézményeit megillető követelések törléséről a Gazdasági Bizottság dönt.
Kérem a Tisztelt Gazdasági bizottságot, hogy a vagyonrendelet 6. § (7) bekezdése alapján hozza meg
döntését!
Várpalota, 2016. április 15.

Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.

Határozati javaslat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága a 2016. április 25-i
ülésén megtárgyalta a polgármester előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

……../2016. (IV.25.) gazdasági bizottsági
határozat:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága Várpalota Város
Önkormányzata vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 42/1997. (XI. 05.)
önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva elrendeli a Fitt-Net 2001
Bt. és Bogdán Sándor (7960 Sellye, Mátyás Király u. 36.) adóssal szemben fennálló 3.000.000,- Ft,
ennek késedelmi kamatai és 187.500,- Ft perköltség – mint behajthatatlan önkormányzati követelés törlését 2016. április 25. hatállyal.
Határidő:
a döntés megküldésére: azonnal
Felelős:
Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető
Várpalota, 2016. április 25.
Kádár István
elnök

